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Hei alle sammen, ja nå håper jeg det er våren som 

kommer. I mars prøvde den seg litt, men så tror jeg 

sola og varmen oppdaget at de var for tidlig ute og 

gikk tilbake til det normale igjen. Kaldt og 

snø/regn og vanlig mars vær. 

Nå har påskecruising (med 170 biler, kjempebra) 

og Østfoldmønstringen vært. Da har vi cruisinger, 

Cars on the farm, Danmarkstur for oss som skal dit 

å se fram imot. Route 40, Uvdal har treff første 

helga i juni dette er i år flyttet til Veggli og vi 

sparer en time kjøretid. Dit har vi tenkt oss, så er 

det flere som har lyst sleng dere med. 

17. mai er det mat å få på klubben, meld dere på til 

Bodil. Etter mat og før russetoget har vi igjen blitt 

spurt om å kjøre i byen, men vi var nok litt mange i 

fjor så nå ønsker de 5 biler fra oss. Har dere lyst gi 

beskjed med en gang til Egil eller Per.  

Bilder og referater fra treff mottas med glede og 

takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff. 

Send innlegg til 89chevy@online.no 

      Grethe 

 

 

 

        



 

 

MEDLEMSMØTE 
 

Invitasjon til møte 
 

Sted; Detroit kars klubbhus  

 
 

Dato;  9. mai 
Kl. 18.30 

 

AGENDA; 
 

Nasjonal motorsag 6. Juni 
 

Biler til  gågata lørdag 12. Mai 
 

Biler til 17. Mai 
 

Farmen 2012 
 

Vår rydding klubbhuset 
 

Evaluering 1. Mai mønstring 
 

Hva gikk ;* dårlig - *mindre bra - *bra 



 

 

Detroit News 
 

Plutselig er sommeraktivitetene nærme. De står nærmest i kø.  Når dette leses er et 
vellykket 1.mai over. (Håper vi - no rain please). Videre også vår første crusing. 
Oppmøte på torget i Særp kl 18.00 og vi åpner med en tur til den nye innehaveren av 
Phønix i Halden. 
 
For dere samlere og snurrepiperier er det Ekeberg marked den 5. Mai med Oslo 
mønstring samme sted søndag 6. Mai. 
 
Vi har også akseptert å bistå under Glade Mai dager 11 til 13 mai. Vi tar plass med 5 
biler oppe i gågata fra kl 11.00 og utover.  
17. Mai er vi også med, mer om dette senere. Mange starter på klubbhuset med 
samling etter barnetoget. Påmeldingsliste henger på lokalet. Her blir det folksomt. 
Andre steder er jo overfylt så hvorfor ikke være i eget hus. 
 
Lotteritilsynet har ikke funnet oss “samfunnsnyttige” nok. Vi tar nok ikke nok vare på 
ungene våre, så det ble avslag på lotteritillatelsen. Skulle bare visst hvem andre som 
er “verdige”. Heia Norge med nissehua. Men alt er ikke over. 
 
Dette er jo siste møte før Farmen, (i år har vi kjøpt aktier hos værgudene). Farmen er 
et absolutt høydepunkt for sommeren. I alle fall her på berget. Nytt i år er at vaktene 
er satt bort, altså ingen grunn til ikke å komme. (Det er hus under hver busk eller?). 
 
Vi har atter vært i møte med NAF og siden vi sa ja til å være med, har vi fått tildelt en 
fin plass oppe ved paviljongen. Det er et stykke frem til lørdag 1 september, men 
allikevel. 
 
Første treffet som noen vil dra til er 1-3 juni på Veggeli hos Route 40 “gutta”. Snakk 
med Per Gerhart. 
 
Vi skal også ha en liten rydde sjau og “freske” opp rundt huset. Det vil bli torsdag 24 
mai kl 18.30. 
 
Torget er også åpent 6. Juni på Nasjonal motorsag. Vi møtes kl 18.00 og ser an 
hvordan det utvikler seg. Det har vært muntlig kontakt med flere “motorforeninger” 
som alle ønskes velkommen. Vi tar det uformelt første gangen for å få erfaring. 
Derfor la jungeltelegrafen gå og still opp fra kl 18.00 på Sarpsborg torg. Bil og 
motorinteresserte bør ta byen tilbake til gamle høyder. 
Neste møte får vi besøk av folk fra DEKK 1. 
 
Vi sees 
 
EGBE 
 
 
 
NB! Husk spillolje mottak 



MEDLEMSMØTE 11.04.2012 

 

Tilstede: 27 seniorer og 3 juniorer 

Påskecrusing 

Påskecrusing og påfølgende fest 

Crusinga ble vellykket også i år og det var ca. 170 biler som møtte opp. Endepunktet var også 

på Feriehjemmet i år og det ser ut til at det er et bra sted å avslutte crusinga.  

Den påfølgende festen ble i år holdt på vårt eget klubblokale og til tross for at den ikke var 

annonsert noen annen plass enn gjennom klubbavisa var det mange som tok turen innom 

denne kvelden. 

Søknad om lotteriverdighet 

Ny søknad er sendt og vi vet ikke hva som skjer i forhold til dette. Regner med svar ganske 

raskt. 

Østfoldmønstringen 

Vi rigger til mandag den 30. april og vi møtes fra klokka 20.00 på OBS.  

Diverse aktiviteter rundt omkring 

-  6. juni Nasjonal motordag 

-  2. mai Phønix cruisenight Halden starter opp.  

-  5. mai Veteranvognmarked Ekeberg-   

- 13. mai Bendiktreffet. 

- 1. sept. Bilens dag, Sarpsborg. 

 

 

Marita 



STYREMØTE 24.04.2012 

Tilstede: Ronny, Egil N., Joakim, Andreas, Flemming, Bjørn, Egil B., Inger-Lisbeth, 

                          Grethe, Kjell-Ingar, Per og Marita. 

Ikke tilstede: Pål. 

Klubbavisa 

Arrangement i fra andre klubber blir ikke annonsert i papirutgaven av avisa vår. Kun på våre  

nettsider som er følgende: Detroitcars.net. 

Ellers bra innhold i avisa denne gangen også. 

Klubbmøte 

Ville vise filmen i fra treffet i Danmark, men da ingen klarte å bruke denne Pc’n og finne fram  

til filmen var ikke det mulig å få til. Det ble derfor bestemt at det bør lages en bruksanvisning 

som kan benyttes. 

Klubbhus 

Vi trenger en våropprydding og det ble bestemt at det blir en dugnad den 24. mai fra klokka 

1800. Da møtes vi på klubblokalet og tar i ett tak både ute og inne. Dette er veldig koselig da 

vi rydder og vasker i en sosial sammenheng til glede for hverandre. 

Jubileumsfest 

Den 8. september runder klubben hele 30 år og det er i den forbindelse bestemt at vi skal ha 

en jubileumsfest. Nå er det kommet inn forslag på at vi skal bruke Rune Halland fra bl.a. 

”skeive skiver” til å styre musikken denne kvelden. Han er blitt forespurt men dessverre var 

han opptatt med andre gjøremål den dagen og kunne ikke stille opp da. Men han kunne 

eventuelt senere den måneden. Spørsmålet blir da om vi skal stå standhaftig på den 8. 

september som er selve jubileèt eller om vi er villig til å flytte festen slik at vi kan benytte oss 

av han. Det vil bli nærmere undersøkt angående pris, lyd o.s.v. 

1.mai – vårens vakreste eventyr 

Egil B. har kjøpt inn pokaler i fra Argus i Moss. 

De har mye fine klubbeffekter vi kan bestille og det vil være kjekt om også vi kan bestille noe 

å ha tilgjengelig. De aller fleste klubber har det og det bør også vi ha.  

Borg Motorhistoriske 

Glade maidager arrangeres 10.-12. mai. Lørdagen ønsker de 5 veteranbiler utenfor NAV. Vi 

sier ja til å stille opp på dette. 

17.mai 

Også i år har vi blitt forespurt om å stille i kortesje foran i russetoget som starter klokka 

14.30. Vi sier ja også til dette.  



Glem ikke frokostbuffeèn som arrangeres hos oss etter at barnetoget er ferdig. Påmelding til 

Bodil eller egen liste på lokalet.  

Cruisenights 

Den første crusinga er den 2. mai og da tar vi turen til Halden.  

AmCar Norge mener at vi bør arrangere 2 crusinger pr. måned, men det blir uaktuelt for vår 

klubb da vi rett og slett ikke har kapasitet til det.  

Lotteri 

Vi fikk avslag fra Lotteritilsynet som en lotteriverdig organisasjon. 

Rudskogen motorfestival 

Dette går av stabelen den 24.-26. august og vi kommer nærmere tilbake om flere 

opplysninger om dette.  

Medlemsmøte i august 

Dette møtet blir flyttet til MANDAG 6. AUGUST fordi Asbjørn Johansen i fra AmCar Norge 

kommer på besøk. Noter dere dette og husk den dagen.  

Marita 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hei Detroit Cars 

GLADE MAI DAGER I SARPSBORG 10, 11. OG 12. MAI 

Det ønskes 5 am-car veteranbiler til gågata lørdag LØRDAG 12. MAI . Klokka 11-14 (gjerne litt 

lenger). De skal stå samlet på kvartalet ovenfor NAV-kvartalet 

17. mai. 

Det er noen endringer fra i fjor til i år. Og alt er ikke ”spikret” ennå. 

5 veteran am-car. (Mulig antallet kan endres noe.)  

Bilene må være forhånds påmeldte. Antall biler er begrenset i år. Start vil  være enten fra skolegården 

Sandesundsveien skole eller skolegården Sarpsborg Gymnas Sandesundsveien. Vi får området 

avmerket for oss. 

Kortesjen kjører ut kl 14.30. 

Det gjenstår fremdeles detaljer i arrangementet. Men vi får nærerme beskjed snarest. 

Veteranbilene ønskes fylt med glade, vinkende mennesker. De som har ledige plasser, gir meg 

beskjed. I år er det medlemmer av senior danse-klubbene i byen som blir tilbudt de ledige plassene. 

Jeg må få oppgitt bilmerke og modell. Dette for at skilt skal lages. De som har skilt fra i fjor, gir beskjed 

om det. Det er viktig at kommunen ikke må lage flere skilt enn nødvendig. 

Hilsen  Borg Motorhistorisk Klubb 

Bjørg Sveen Fjeldberg 



17 MAI 
Velkommen til frokost 

rett etter barnetoget. 

 

Vi dekker vårt koselige 

frokost bord. 

 

Pris er : 

Barn under 7 år gratis 

barn mellom 7  og 12 år,  

Kr 40,- 

Over 12 år og voksne 

kr 60,-. 

 

Ring eller send sms til Bodil 

tlf: 99550326 før 11 mai. 

 

Vi har også kaker og kaffe 

for de som ønsker det. 

 

VELKOMMEN 



11-13 juni 2010

LIVe musikk på låven!

8-10 juni 2012

LIVE MUSIKK PÅ LÅVEN!
Fredag: Back Yard Drifters  Lørdag: Hub Caps

GRIBSRØD GÅRD
ENNINGDAL – HALDEN

Lørdag er det flere aktiviteter for voksne og barn.
Cruising med Quiz

Premiering av de fineste bilene.

Det  b l ir sa lg  av  frokost ta l lerken
og bi l l ig  gr i l lmat .

Vi  s t i l l er med varm gri l l .

Pris  hele  helgen kr.  400, -  inkludert  camping
Pris  pr.  dag kr.  200, - .  Begge dager et ter kl .  19:00,  kr 250, -
Barn under 18 i  fø lge  med foreldre:  Grat is  inngang

www.amcarfredrikstad.com
www.halden-amcar.no
www.detroitcars.net

Velkommen til en hyggelig helg på “Farmen”



Mer informasjon finner du på www.amcar.no

2. mai.   16. mai.   6. juni.   20. juni.   4. juli.   18. juli.   
1. august.   15. august.   5. september.   19. september

CruiseNightCruiseNight

Grethe
Typewritten Text
Oppmøte på torget i Sarpsborg kl 18.00, den første onsdagen i måneden (2. mai, 6. juni, 4, juli, 1. august og 5. september)

Grethe
Typewritten Text



HUMOR 

Sersjanten forklarte om kamuflasjeteknikk 

- I en granskog har dere granbar på hodet, i en kornåker tar dere halm på hodet, og i en kålåker tar 

dere av dere hjelmene. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

Til skobutikken kom en mann for å kjøpe seg sko. Han prøvde og prøvde, men ekspeditrisen sa hver 

gang at mannen bare prøvde for trange sko.  

- De skal ha nr 43 De mann, sa ekspeditrisen. Men mannen kjøpte nr 41, han.  

Ekspeditrisen undret seg over dette, og da mannen bodde i samme kvartalet som skobutikken, ville 

hun følge med.  

Og hver dag ser hun mannen komme krumbøyd rundt hushjørnet der han bor i firetiden på 

ettermiddagen med ansiktet fortrukket av smerter.  

En dag møttes mannen og ekspeditrisen, og sistenevnte spurte:  

- Hvorfor kjøpte De disse trange skoene, jeg ser det er smertefullt for Dem å gå med dem?  

- Jo, svarer mannen - nå skal du høre. Kona mi stakk av med en italiener hun møtte på Rimini i 

sommer. Den ene datteren min er gravid med en fengselsfulg, og min sønn er narkoman. Så den 

største gleden i livet mitt nå, er å komme hjem om ettermiddagen og få tatt av meg disse jævla 

skoene!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@ 

En velskapt ung dame sto ved vannkanten og kledde av seg. Først da hun var splitter naken og 

begynte å vasse ut i vannet, kom det løpende en politimann som hadde betraktet henne hele tiden.  

-Beklager, unge dame, sa politimannen. -Her er nakenbading forbudt!  

-Det kunne du vel ha sagt før jeg vasset uti, sa den unge damen irritert.  

-Hvorfor det? Det står ingenting om at det er forbudt å kle av seg... 



H V A  S K J E R  P Å  E N  F R E D A G   I   G A R A S J E N  

AV ROGER KRISTIANSEN & PER GERHARDT, SJÅFØR: KRISTINE NORD 

                             

 

DENNE GANGEN BESØKER VI: MAI & TERJE HOLM 

 

 

Interessen for biler og for amcar miljø er vel litt medfødt starter på alvor fra ca 1963. vi var en gjeng som 

vanket sammen blant annet John E. Hansen (medlem DC og Egil Berby Også DC medlem) bilene vi brukte 

var  1946 Ford og en 1938 Buick 7 seter. I 1965 kjøpte Holm da en 1951 Chevrolet 

 

 

Det var nok liv i St. Marie gate da tenker jeg, husk hoved byen for liv og cruising var nemlig Sarpsborg den 

tiden. Dro vi ut av byen var det gjerne til Oslo det var den tiden…… Fra 1 September 1971  ble St. Marie gate 

en gågate dette skulle være et prøve  år. (egentlig akkurat som veiskatten, varer ennå den å….)  Skulle jammen 

vært moro om vi hadde fått til det igjen. Husk historie vil gjerne gjenta seg. 

 



 

               

 I 2000 kom det en 1966 Ford Galaxie Convertible, så i 2001 ble den byttet med en 1970 Ford Mustang 

Convertible, som dem har ennå. 

         

2011 dukket det opp en 1967 Mustang                             Og i 2011 kom det en 1969 Dodge Dart 2 D HT 

             

Vinterens prosjekt er å bygge om darten til 440 cid, det følger jo med en del ting som må gjøres for å få den 

godkjent som 440 cid, fjærer, bremser og lignende.                                                                                                    

Men det er ingen store problemer, endringer for å få dette til. 

 

 



 

Mai & Terje Holm delta også delta på Lincoln Highway i 2013, da blir 70 Mustangen fraktet til New York, og 

sent hjem fra Los Angeles 5 uker senere. Jeg spør om ikke det er noe som skal gjøres med Mustangen før 

den turen, nei den er det ikke noe som trenger å fikse, skal bare bytte plugger og Olje, det var ikke dårlig 

heller……………. 

 

                        DENNE SKAL INN                                                                                OPPI  HÆR 

 

 

             

                                        BLIR JO LITT SÅNN HVA HAR DU HÆR Æ OGSÅ HÆR ENN HÆR Æ 

 



 

 

      

      

 

 

Hos Mai & Terje dukket det opp flere klubbmedlemmer den kvelden. 

 Vi hadde en masse sosialt med jegermaister og øl………………………. 

 

Vi har planlagt å besøke masse garasjer, er det noen der ute som har lyst på et uhøytidlig besøk er det bare 

å ta kontakt med Roger Kristiansen eller Per Gerhardt send gjerne en E- post til 57merc@online.no   

mailto:57merc@online.no


Påskecruising og fest på klubblokalet 6.april 2012. 

 

 

Langfredag var det igjen tid for påskecruising. Det var 3 grader, litt vind 

og lett snø. Allikevel møtte det ca 170 biler på Amfi Borg. Klokken 15.00 

var det tid for avgang, ikke alle var like oppmerksomme på det. Derved ble 

kolonnen noe oppdelt selv om den første bilen aldri var over 50 km/t. Noen 

som har noe forslag til hvordan få til det?  

Turen gikk på 109 mot Fredrikstad, gjennom byen og videre mot Kafe 

Bukten på feriehjemmet. På medlemsmøte kom det frem at noen synes 

ruten var for kort og at det ikke var heldig å kjøre gjennom en by. Samtidig 

var det flere som var fornøyd med at ruten gikk der hvor det er folk. 

Vanskelig å få til slik at alle blir fornøyd. Ruten i år tok ca 1 time og 15 

minutter uten stopp på veien.  Forslag til tur neste år mottas med takk. 

Kafe Bukten er godt egnet som stoppsted, det er godt om parkeringsplasser. 

Det er mulighet til å få kjøpt mat og ikke minst det er ølservering der.  

I år ble det ikke arrangert fest på Folkvang. Som en prøveordning var 

klubb lokalet åpent for medlemmer fra kl. 19.00. Spenningen var stor på 

hvor mange som ville dukke opp, nøyaktig antall vites ikke da det var fri 

inngang. Grovt regnet var det drøyt 60 stk innom i løpet av kvelden og 

stemningen var god. Med noen små justeringer kan dette være en god 

ordning også for senere år. Lettere å arrangere en fest i eget lokale.  

 

 



Påskecruisingfest       06-04-2012 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Motorshow 2012  
 
 

Helgen 14-15.april arrangerte Amcar Fredrikstad Motorshow 2012 i Kongstenhallen. Detroit Cars 
hadde i den forbindelse blitt forespurt om vi ville ha en stand der, noe vi selvfølgelig takket ja til. 
Etter litt frem og tilbake tidligere i uken trodde jeg at alt var ”klappet og klart” når jeg kjørte til 
Fredrikstad fredag den 13………. På grunn av at 2 biler hadde blitt innesperret bak en låst bobil ble det 
ganske hektisk en stund, men takket være Nina Stenersen som på tok seg oppgaven med å skaffe to 
andre biler, og at Joakim Larsen og Steinar Oliversen stilte opp på MEGET kort varsel, var alt ”timet 
og tilrettelagt” når utstillingen åpnet på lørdag kl. 10.00. Og, selvfølgelig en stor takk til alle dere 
andre som hadde biler stående i Kongstenhallen den helgen. Vår stand besto av i alt følgende 7 biler: 
 

Joakim Jacobsen’s -72 Buick Skylark GS cab 
Flemming Sørlie’s -72 Plymouth Cuda 

Geir Knatterud’s -65 Chevrolet C10 pick up 
Joakim Larsen’s 63-64 (??) Chevrolet Impala 2dht 

Steinar Oliversen’s -58 Buick Limited 2dht 
Vidar Buflod’s -60 Cadillac Eldorado Biarritz cab 

Undertegnede’s -70 Dodge Coronet 500 2dht 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 
 



Andre biler på Motorshowet:  
 

   
 

   
 

    
 

                                   Stein E 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2012 
FORMANN     

VISEFORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

KASSERER Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 91646035 

SEKRETÆR Per Gerhardt 57merc@online.no 69140075 / 91777514 

HJELPESEKRETÆR Marita Dahl marita-dahl@hotmail.com 93431119 

STYREMEDLEM Bjørn Vidar Johannessen bjoer-vi@online.no 93490841 

STYREMEDLEM Grethe Nord Gerhardt 89chevy@online.no 69140075 / 97181618 

STYREMEDLEM Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69141273 / 48103707 

STYREMEDLEM Pål Jacobsen pa-jacob@online.no 
 

90679497 
 

VARAMEDLEM Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 95065269 

VARAMEDLEM Flemming Sørlie info@sorliedesign.no 91556215 

VARAMEDLEM Andreas Ruud andreasruud@gmail.com 92493616 

VARAMEDLEM Joakim Larsen 

 

Joakim-lars@hotmail.com 91340415 

VARAMEDLEM 
 

Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

 
Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til klubbtelefon for å bli registrert.  
Også viktig å melde ifra når en får nytt telefonnummer, eller ikke ønsker å få flere meldinger. Send en 

melding til 99 46 27 98 der dere oppgir navn og telefonnummer. 
 

 

Grasrotandelen 
Husk at dere kan støtte oss når/hvis dere tipper 

Utlån av verktøy 
På klubblokalet finnes et stort utvalg av spesialverktøy som er til utlån for medlemmer.  

Verktøy og lånelister finner du i andre etasje. 
Nøkkel til klubben kvitteres ut hos formann. 

Klubben har også e elefant og motorbukk som leies ut til medlemmer.  
Ta kontakt med Vidar Elvestad mob 90828557 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

TLF. 99 46 27 98 

Web: http://www.detroitcars.net 

E-post: post@detroitcars.net 
 

mailto:pa-jacob@online.no
mailto:tantepen@yahoo.no
mailto:info@sorliedesign.no
mailto:Joakim-lars@hotmail.com
mailto:rmarcuss@online.no
http://www.detroitcars.net/
mailto:post@detroitcars.net


B 
Returadresse: 

Detroit Cars 

Edvard Strandsv. 46 

1734 Hafslundsøy 

Norge 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2. mai. Amcar Cruise Night, Sarpsborg oppmøte Sarpsborg Torg Detroit Cars Kl 19,00 

5. mai. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 

9. mai. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

12. mai. Swap meet hos Aarnes Amerikanske Bildeler Aarnes Kl 10,00 

12. mai. GLADE MAI DAGER I SARPSBORG 10, 11. OG 12. MAI   Kl 15,00 

13. mai. Bendix treffet, Lunner v/R4 Hadeland ACC Kl 9,00 

15. mai. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 

17. mai. Frokost på klubblokalet etter barnetoget (påmelding) Detroit Cars   

25. mai. Twang Gang norsk rockabilly spiller tegleguset Fr.stad   Kl 21,00 

3. jun. Uvdaltreffet, Veggli 1-3 Juni Route 40 Amcarklubb   

8. jun. Cars on the farm fra 8/6 til 10/6 Felles Østfold     

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Deadline neste  

 

    klubbavis 

  

    30 MAI 

   

http://www.detroitcars.net/



